
.:travan Aalst (48) uit Hendrik Ido Ambacht verruiide in maartvan dit jaar haar rijtjeshuis in de Randstad

,,oor een heuse herberg in een boerendorp in Oostenrijk. Ze verhuisde met haar man Ron (51) en hun zorlen

..sse (10) en Benjamin (9) naar Matrei in Oost-Tirol. Daar runnen ze hun gezellige Bed & Breakfast Herberg

rre; een plek waar ook anderen zich thuis kunnen voelen. Een plaats van ontmoeting met God en met elkaar'
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:ULTUUR
veel in oost-Tiror herinnert bezoekers aan de 19e eeuw, de tijd dat
oostenrijk werd geregeerd door Keizer Frans Jozef, de echtgenoot van
Elizabeth van Beieren, beter bekend ars Sissi. oost-Tiror is een gebied
op zich met elgen gebruiken en 'eigenaardigheden,. De eerbied voor God
is er diepgeworterd. De Rooms-Kathorieke feesten en gebruiken zijn
voor de 'ost-Tirorer'berangrijker dan de commercie van het toerisme.
Overal zijn kerken, kappelletjes en beelden van de gekruisigde Chris_
tus te zien. Deze beelden hangen ook aan de (oudere) huizen in de hoop
op bescherming en zegen. petra: "Een persoonlijke reratie met Jezus
Christus i.s velen echter onbekend.,,

I ENSEN
De boeren in de omgeving van Matrei bezitten doorgaans niet meer dan
een paar koeien. veren hebben er een baan bij. De mensen in oost-Tirol
wonen met hele families in grote karakteristieke huizen. Ze zorgen
voor elkaar. De bevolking is vrienderijk, maar'op zichzerf .onderling
spreekt men elkaar aan met ,u,. ,,Opmerkelijk 

is wel,,, zegt Ron, ..dat hoe
hoger je in de bergen komt, hoe informerer de omgangwordt. Muziek
zit de oostenrijkers in het broed. Kijk naar wolfgang Amadeus Mozart
en Ludwigvan Beethoven, beroemde oostenrijkse componisten. petra:
"Ieder dorp in de omgeving heeft zijn eigen blaaskapel. Jong en oud
neemt eraan deel.,,

:TEN & DRINKEN
Oostenrijkse mensen houden van lekker eten! De keuken in Tirol
heeft zo haar eigen specialiteiten zoals Kaiserschmarren, Tiroler
Kdsspatzln, Tiroler speknodels en Apfelstrudel in diverse varianten.
Kaiserschmarren lijkt op een dikke pannenkoek met jam, in grove
stukken gesneden. De basisbenodigdheden zijn melk, meel, eieren en
reuzel. voeg er 'keizerlijke' rozijnen aan toe (naar een idee van de kok
van Keizer Franz Joseph I tijdens een van diensjachttrips) enje hebt
een keizerlijke iekkernij.

NTDEK MEER
oost-Tirol is zower in de zomer a]s winter een aantrekkelijke bestem-
ming. Wandelen, rodelen, raften, paragliden en gletsjertochten maken
kan het hele jaar door. De reis is ongeveer 1000 km en goed te doen met
de auto. vanuit Nederland zijn er rechtstreekse vruchten van circa 1
uur vanafSchiphoi en in de winter ook vanafEindhoven en Rotterdam
naar Flughaven Innsbruck.
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EVEN THUIS.
KOmEn tn
HERBERG ZIRBE

Ben je dol op de bergen en
heb je door deze reportoge
zin gekregen in een reisje
noor het mooie Tiro[?

SpeciooI voor Eva-lezeressen
biedt de flomilie ron e o.sr
een leuke kortingsoctie oon.
Hel komende skiseizoen

- von december 2019 tot en
mel moort 2020. -
b,oekle een verblqf in Hotel
Zirbe tegen 1O% korting.
Vermetd bil je reservering dot
je Evo-lezeres bent.
lflooi meegenomen toch?l

- uitgezonderd de ueken 52, I en 8
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'lk moest met de
billen bloot'

Dit u-rist je misschien
nog niet

Deze drie vrouruen
hebben heimuree


